دکتر محمدجواد اریوانی

ن
استاد دا ش گاه و وزری اسبق امور اقتصادی و دارائی
مهرماه 8931

فساد در ایران مطابق تعاریف و ضوابط علمی سیستمی نیست
سئوال :آقای دکتر ایروانی با سالم وتشکر فراوان از پذیرش دعوت این رساان تااااا دارد
ابتدا تعریفی از ماول «فساد» ارائ بفرمایید
جواب :الزمه صحبت درباره هر مقوله و موضوعی ابتدائاً ارائهه عررفیهی از ا ا.هتر در اصها اهاد از
رفشه « اد» به مرنی عباهی ،اخالل و منع از ر.یدا به فک هدف مطهر ا.هت را هص اصهی اری در
کتاب میردات می روفاد « :ااد ،خارج شدا چیزها از حالت اعتدال ا.ت ،کم باشد فها زفهاد و رقطهه
مقابا ا «صال » ا.تر ااد در ریس و بدا و چیزهافی که از اعتدالی خارج می شورد ،کهاربرد داردر
درقاروا ارعقاء .المت اداری چنین مده :هرگوره را فا عرک را که عو.ط هر شهص

حقیقهی فها

حقوقی به صورت ردی ،جمری فا .ازماری که عمهدا و بها ههدف کاهص هرگورهه منیرهت فها امتیهاز
ماتقیم فا یرماتقیم برای خود فا دفگری با رقض قوارین و مقررات کشور ارجام می پذفرد فا ضهرر و
زفاری را به اموال ،منا ع ،منابع فا .المت و امنیت عمومی و فا جمری از مردم وارد رمافهدر بها برر.هی
که در عرارفف مصتلف ارجام دادهام در مجموع می عوارم مشصصات ااد را در ابراد ذفا مرر ی رمافم:
 ااد امری ا.ت متقلباره و مجرماره بطور ارادی و عمدیر
 میعوارد به صورت ردی ،جمری فا .ازماری ارجام شودر
 می عوارد در بصش عمومی فا خصوصی باشد هر چند بر بصش عمومی و .هوء ا.هتیاده ا هراد
دارای قدرت عأکید بیشتری ا.تر
 هدف کاص منا ع رامشروع و یر قاروری ا.ت به طور ماتقیم فا یر ماتقیم برای خهود فها
دفگری
 عوأم با رقض قوارین و مقرراتر
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سئوال :آقای دکتر با توج ب تعریفی ک ارائ فرمودید ب نظر شااا اماروزد در کشاور ماا
برخورد با «فساد» چرا ازاهایت باالیی برخوردار است؟
جواب  :در دو .ال اخیر فرنی قبا از ارتصاب رئیس محترم جدفد قوه قضائیه افن موضوع در محا ها
علمی و اجرافی و بصصوص بین برخی از اردفشمنداا مطر شده ا.ت افن خود دلیلی بر اهمیت افهن
موضوع ا.تر وقوع مظاهری از ااد هرچنهد هی ذاعهه خا.هتگاهش هردی باشهد ولهی اگهر بازعهاب
اجتماعی پیدا کند فک مرضا اجتماعی می شودر در جامره ای که وجه البش حاکمیهت هنجارهها و
ارزش های دفنی و مذهبی و رهنگی بوفژه رهنگ بومی باشد بروز ووجود راهنجارها ا.تثناء ا.هت و
بیشتر به چشم می فد همارند پیدا شدا لکه کوچک .یاهی بر روی فک لو شیاف و روشهن چقهدر
برای ارااا کمال طلص راخوشافند م ی فد! و عمام عالشهش را بهرای پهاک کهردا ا بکهار مهی بهردر
حضرت امام خمینیره وعده صدور ارزشهای ج اری ارقالب ا.المی به .را.ر ج اا را داده ارد و افهن
امر در حال عحقق عینی ا.ت راکنوا جم وری ا.المی افراا داعیه پیشقراولی جب ه مبارزه بها اهاد
ج اری را دارد می خواهد ا.وه والگو شود چگوره ممکن ا.ت که رابت به .یصهای دروری بیعیاوت
باشدر عمام عوجه و امید زادگاا منطقه و ج اا به د.تاوردهای افن کشور ا.تر کشهوری کهه داعیهه
مبارزه با ااد دارد ربافد رابت به ااد در دروا خود بی عیاوت باشدر در جامرهای که مارنهد کشهور
ما که فک رظام عدالتگاتر ا.ت بافاتی صال حاکم و ر ادی شودر

سئوال :اخیراً برخی وجود فساد را سیستای معرفی کردد اند ،نظر شاا چیست؟
جواب  :اعیاقاً فکی دفگر از دالفا اهمیت پرداختن به افن موضوع در جامره اظ ارات برخی مبنی بهر
مرر ی ماهیت .یاتمی بودا ااد در کشور ا.تر دشمن هم اعیاقاً د.ت و پا میزرد همین را ثاعهص
کند و اگر رشد با عبلیغات شافع کندر لذا پا.خ به افن موضوع واثبات عدم وجود ا در افهراا ا.هالمی
؛ مارع از عحقق اهداف بدخواهاا در به مصاطره ا تادا رمار ا ،اهداف ،ارزشه ا ،حیثیهت ،مشهروعیت،
مقبولیت ،امنیت ،اقتصاد ،رهنگ. ،یا.ت و همه د.هتاوردهای ارقهالب ا.هالمی و عضهریف ارگیهزه و
روحیه ارقالبی و افجاد فأس و راامیدی جواراا و حرکت به .همت راکار مد.هازی و شکاهت در همهه
بررامه ها خواهد شد ر
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قبا از افنکه درباره .یاتمی فا .یاتماعیک بهودا فها ربهودا صهحبت کنهیم الزم ا.هت ابتهدا
عررفیی از افن دو واژه ذکر کنمر
برر.ی منابع و .وابق رظری رشاا می دهد؛که .:یاتمیک صیت فک .یاتم ا.ت و ارجاع دادا
فک وفژگی به فک .یاتم ا.ت که در دروا کا .یاتم جاری و .اری و شافع شده ا.هت و وفژگهی
ذاعی و دروری .یاتم شده ا.تر
.یاتماعیک صیت فک ر تار ا.ت و فک ر تار به شکا رظام مند ارجام میشودر در افنجا بیشتر به
ا.د شدا .اختارهای مشص

و فا جزء از .اختار اطالق داردر

پس اگر می گوفند ااد .یاتمیک ا.ت فرنی ااد وفژگی فک .یاتم ا.ت و در دروا .یاتم
ر ادی شده ا.تر بصصوص می گوفند که از راس عا ذفا عمومیت و شیوع پیدا کرده ا.ترو اگهر مهی
گوفند ااد .یاتماعیک ا.ت فرنی ااد فک جرم .ازماا فا ته در .اختار مشص  ،روشمند ا.تر
طی مطالراعی که ارجام شده ا.ت در قالهص فهک جهدول عیهاوت بهین موقریهت اهاد .یاهتمیک و
یر.یاتمیک را خالصه کردهارد:
فساد غیرسیستایک یا سیستااتیک
فساد سیستای Systemic Corruption

(فرعی ،جزئی ،موردی) Episodic
Systematic Corruption

فساد محدود است و وقتی فسادی رخ می دهد باا فساد فراگیار و ااتای سیساتد شادد اسات و باا
آن برخورد می شود و مفسدین تنبی می شوند

مفسدین برخورد مؤثری نایشود..

سیستای از ماررات ،تنظید گری ها و ساازوکارها سیسااااتد مااااؤثری از ماااااررات

)(Rules

برای پرهیز از فساد وجود دارد و ب طور مؤثر اجرا تنظید گری ها و سازوکارهای طراحی شادد بارای
می شوند

پرهیز و ماابل با فساد وجود ندارد.

سیستد مؤثری از قوانین قدرتاناد وجاود دارد و سیستد مؤثری از قوانین قدرتاناد وجاود نادارد،
برخودر عادالن و یکسانی با مفسدین می شود.

شواهد و آثار عینی فساد نشاان دادد ناای شاود،
برخورد عادالن ای با مفسدین نای شوند.

جامع ب فساد ب عنوان امری مذموم و غیرقابا

جامع فساد را هنجاری دانست و غیرقاب اجتنااب

پذیرش نگاد می کند

می داند.
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در فک جمع بندی می عواا اظ ار داشت که :فساد سیستای ب فساادی بنیاادین ،بنیاان
برانداز ،مشروعیت زدا ،فراگیر ،فرادستگاهی ،نفوا یافت  ،فلج کننادد ،روبا رشاد ،توقا
ناپذیر گفت می شود ک عاوماً مسئولین سطح راهبردی نظام و کلی دستگاههای نظارتی را
در بر گرفت و سازوکارهای موجود فاقد کارآئی و توانایی الزم برای ماابل با آن است.
لذا اادی .یاتمی ا.ت که دارای مشصصات ذفا باشد:
«  -1ااتی و بنیانی بودن فساد در سیستد
 -2فراگیری و نهادین بودن هاراد با وجود قاوانین حاامی یاا مولاد فسااد باوی د در
گلوگاهها
 -3آلودگی توأمان سطوح راهبردی و عالیاتی نظام(قوای س گان و دستگاهها)
 -4جابجایی منافع فردی و منافع ملی و حاکایت منافع فردی بجای منافع ملی
 -5داد و ستد گستردد و پیچیدد فسادآلود سیاست و اقتصاد (آلودگی سیاساتاداران
در اقتصاد و نفوا مخرب سرمای داران در سیاست)
 -6فادان یا ناتوانی و یا فاسد شدن سیستاهای نظارتی و فاادان یاا نااتوانی اعااال
نظارتی مؤثر برای ماابل با فساد (فادان سیاست و راهبردی مشخص برای مباارزد
با فساد در حاکایت)
 -7عدم امکان یا صعوبت اصالح فساد
 -8فسادپرور بودن ساختار سیستد
 -9غیرقاب اجتناب شدن و هنجار تلای شدن فساد (موج و محق جلود ناودن فساد
و قبح زدایی از آن)»
صر نظر ا ز مریارهافی که ر اد های بین المللی و اردفشهمنداا ارائهه داده ارهد و عمومهاً اعتبهاری
هاتند ،به دالفا باال و دالفا ذفا اعتقاد دارم که ااد در کشور ما به ههی وجهه .یاهتمی ریاهتر
شواهد ر ادفنه بودا مبارزه با میا.د و ااد در کشور ریز موارد ذفا هاتند:
«شواهد و دالی نهادین بودن جلوگیری از فساد:
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 -1ریش دار بودن فسادستیزی در آموزد های دینی و فرهنگی ،ملی (آیات قرآن و سانت و
سیرد معصومین)
 -2پیش بینی ،پیشگیری و ماابل با فسااد در اساناد باالدساتی نظاام (قاانون اساسای،
سیاستهای کلی ،قوانین و ماررات)
اخیراً در محدود برخی قوانین و ماررات اع

هایی دیدد می شود.

 -3تأکیدات وی د و مستار حضرت امام(رد) و ماام معظد رهبری
ولی الزم به اضا ه میدارم که:
اوالً مقام مرظم رهبری رمودرد «:دلی سالمت نظام هاین است ک وقتی مبارزد با مفاسد
اقتصادی آغاز می شود ،مسئوالن طراز اول و مدیران میانی نظام ،با شاور و شاوح حایاای
وارد این میدان می شوند .معنای آن این است ک نظام ب فض پروردگار و ب برکت اسالم و
نام امیرالاؤمنین(علی السالم) توانست است جریان کلی و اصلی خود را در بستر صاالح و
سداد ادام دهد .هر رودخان تایز سالای هد ماکن است چند جریان آلودد از این طار و
آن طر واردش شوند .ما می خواهید جلوی این را بگیرید 9 ».فاروردین  1381فرمودناد:
«در هر جامع ای اگر ناط فاسد ،شناساایی ،کنتارل و قلاع و قااع شاد ،فسااد متوقا
می ماند ،واال رشد پیدا می کند .فرح نظام اسالمی و نظام صالح با نظام های فاسدی کا در
مااب گسترش فساد بی دفاع اند ،این است ک در اینجا مسئوالن اصلی کشور و دلساوزان
جامع برخوردار از صالح اند ،برنام و رفتار کشور ،برنام صالح است .البت آدم فاساد هاد
پیدا می شود ،منتها باید با او برخورد شود ».رهبری اناالب دربارد ارورت عدالت و مبارزد
با فساد در بیانی گام دوم اناالب می فرمایند «:عدالت و مباارزد باا فسااد :ایان دو الزم و
ملزوم یکدیگرند .و فساد اقتصاد و اخالقی و سیاسی ،توددی چرکین کشاورها و نظامهاا و
اگر در بدن ی حکومتها عارض شود ،زلزل ی ویرانگر و ارب زنندد ب مشروعیّت آنها است؛ و
این برای نظامی چون جاهوری اسالمی کا نیازمناد مشاروعیّتی فراتار از مشاروعیّتهای
مرسوم و مبنائیتر از مابولیّت اجتااعی است ،بسیار جدّیتر و بنیانیتار از دیگار نظامهاا
است .وسوس ی مال و ماام و ریاست ،حتّی در عَلَویترین حکومت تااری یعنای حکومات
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خود حضرت امیر الاؤمنین (علی السّالم) کسانی را لغزاند ،پس خطر بُاروز ایان تهدیاد در
جاهوری اسالمی هد ک روزی مدیران و مسئوالنش مسابا ی زهد اناالبی و سااددزیساتی
میدادند ،هرگز بعید نبودد و نیست؛ و این ایجاب میکند ک دساتگاهی کارآماد باا نگااهی
تیزبین و رفتاری قاطع در قوای س گان حضور دائد داشت باشد و ب معنای واقعی باا فسااد
مبارزد کند ،بوی د در درون دستگادهای حکومتی» )1397/11/22( .
ثانیاً در جامع ای ک فساد امر رایج باشد عادی می شاود و حرکات برجسات ایای در
جهت برطر کردن آن یا نیست و یا کد و کد رنگ است و برجست نیست و صدر رسان ها
قرار نایگیرد .در صورتی ک در کشور مبارزد با فساد ن تنها پیگیری میشود بلک با اقبال
عاومی هاراد است.
ثالثاً اگر فساد سیستای باشد نهادها خود غوط ور درفساد نای تواند مدعی و عام ب
مبارزد با فساد باشند ولی در این  44سال ما شاهد کد و بیش مبارزد باا فسااد باودد ایاد.
اشتباد نشود در این ده ک دشان تیغ اقتصادیش را علی ما از غال کشیدد غلب فسااد
اقتصادی بیش از فساد و مفاسد غیر اقتصادی است لذا ظهور مفاسد تابعی از شرایط زمانا
بودد و هست این یک قاعدد جامع شناختی است.
الزم است اکر کند ک فرقی بین «وقوع فساد در جامع » و «رجوع پروندد فساد ب قود
قضائی » باید گذاشت شود« .رجوع پروندد فساد ب قود قضائی » در مرحل تحااق یافتا و
تاام شدد و معلول است .لذا بستر و زمین «وقوع فساد در جامع » علت و مسائل مهاای
است .بسترتشکی پروندد و«وقوع فساد در جامع » در ظر قود اجرایی کشور شک مای-
گیرد .در کشور ما انتخابات آزاد است .اگر دادد های شک گیری و وقوع فساد با دادد هاای
روی کار آمدن تفکرات لیبرالی ماابل و برازش شود بخاوبی در خاواهید یافات کا غلبا
حاکایت بر تفکرات اقتصادی لیبرالی بر تصایاات اقتصادی چگون بسترساز فساد گردیدد
است .سرمای داری غرب چادر برای ما زیانآور و خسارتزا بودد و اکثریت پرونددها تحت
حاکایت مدیریتی هاین تفکر شک گرفت است .بطور مثال پروندد خصوصی سازی و یا ارز
خوری ویا اشاع مناطق آزاد اقتصادی یا آزادسازی واردات مخ شرایط اقتصادی و موجب
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گسترش قاچاح است ها نتیج عالکرد قود مجری اجرائی است .برخی موارد نظیر ماورد
اخیر خود ماررات و قانون فسادزاست و قود مجری کاری نایتواند بکند اع

قود قضاائی

نیز در حوزد ماابل دو نتیج داشت است یکی اینکا باعاا انباشات پرونادد هاا واطالا
دادرسی بودد ودیگری این بودد ک جرات افساد را زیاد کردد است .اما بساتر قاود مجریا
بودد است .الناس علی دین ملوکهد  .امیرالاومنین علی(ع) فرمود :الناس بأمرائ م اشبه مهن م
بآبائ م یعنی «مردم ب حاکاان خود شبی ترند از پدران»(،تح

العااول،

 .»248بناابراین

عالکرد مسئوالن و پاکیزد کار کردن و دوری از هر گون رانت و شبه ن تنها در مسائوالن
بلک در رددهای مهد میانی مردم را امیدوار و سرمای اجتااعی را باال میبرد و بارعکس آن
نیز تأثیرات مخربی دارد.
رابعاً کجا در کشور ما فساد از رأس شروع شدد است؟ آیا در زمان حضرت امام خاینی
سالم اهلل علی یا دوران ماام معظد رهبری؟ این دو ولی بزرگوار ک با یک زهاد بای نظیار
زندگی کردد و می کنند و هرگز اجازد ندادند تا فرزندان یا منسوبین آنها در اماور اجرایای
منصبی و یا امتیاز یا بهردمندی خا

بگیرند! و داوطلبان با حاداق هاا خاود را محادود

کردداند.
در رأس حاکایت حضرت امام و ماام معظد رهبری از دهها سال قب بر مبارزد با فاار و
فساد و تبعیض تأکید کردند و لیبرالها میگفتند مبارزد با فساد سرمای ها را فراری میدهاد
ک داددهای آماری ایران و نیز مطالعات جهانی برعکس است سرمای گذاریها وقتی شاکوفا
میشود ک مبارزد با فساد شفا  ،جدی و آشکار باشد و ریسک سرمای گاذاری و کساب و
کار را پائین بیاورد.
خامساً طبیعی است ک در یک جامع قرآنی گناد هد اتفاح بیافتد در زماان حاکایات
رسول خدا و امیرالاونین نیز چنین بودد و باز طبیعی است ک یاک لکا کوچاک در یاک
سطح صا و شفا و روشن ب چشد بزرگ آید و دغدغ عاومی نیز گواد ناهنجار باودن و
استثنا بودن ناهنجاری دربین عاوم است.
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سادساً برخال نظر برخی ،طبیعی است ک مفسادان هاراهاان و هادساتان و هاد-
منفعتانی داشت باشند و بخصو

اگر ب افرادی در قوای مختلا

متصا باشاند .لاذا در

هنگام مجازات اینان البی کنند و سعی میکنند آنهاا را آزاد کنناد ،ولای ایان دلیا بار
سیستای بودن فساد نیست.
اخیراً وزیر جهاد کشاورزی گفت :گویا برخی در زیرمجاوع های وزارتخان هستند کا
وقتی مردم مراجع میکنند برای آن ها موانع ایجاد و گرفتارشان میکنند تا بعد بتوانند باا
این موانع کذایی ،از مردم اخاای و طلب رشود کنند ک متاسفان این موارد در حال افزایش
است».
در کجا ما در  24سال حضور جهادگران نهاد مادس جهاد سازندگی مواجا باا پدیادد
فساد رشود هر چند ب صاورت ماوردی باودید؟ تصااید راهباردی ادغاام غیرعلاای دو
وزارتخان بزرگ تولیدی و زیربنائی و توسع ای آن هد پس از قانون تفکیک دقیق وظاای
آنها ،یک تصاید صرفاً سیاسی بود ک بسترساز این بینظایها شد .کسانی ک کباادد ایان
تصایدهای ساختاری غیرعلای را گرفتند بایستی مسئولیت این کار را نزد مردم و خداوند
متوج باشند.
در حالی ک مطالعات جهانی نشان میدهد ک یکی از عوام حیاتی رشد سرمای گذاری
رفع فساد است ک امنیت بیشتری برای سرمای گذاری ایجاد میکند .در تاری اقتصاد ایران
هر زمان ک درآمد و صادرات نفتی باال رفت انضباط و برنام ریزی تحتالشعاع قرار گرفت و
سیاست رهاسازی و انبود واردات هاراد با انحصارات و مجوزات طالئی موجب ساوط رشاد
تولید ناخالص داخلی در سالهای پس از اوجگیری درآمد ارزی گردید و ارب های متوالی ب
اقتصاد وارد شد ولی این سیاستهای لیبرال هاا مجادد ًا تکارار شاد .آیاا در ساای ایان
سیاستها گستردگی سفرد فساد و رانت کد ارب زدد است ک برخای فسااد را صارفاً در
ماابل با موارد و مصادیق میدانند .بلوغ مبارزد با فساد اصالح سیاستها و سیستدها بوی د
با بهردبرداری از فناوری اطالعات است.
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برخی مارراتزدائیها موجب بروز فساد در شک گستردد میشود مثال بارز آن ک اخیراً با
آن مواج بودید رهاسازی ثبت سفارش ،رهاسازی نظام تخصیص بهین ارز ،رهاسازی و یاا
سست کردن نظام تحاق واردات در مااب ارز تخصیصی و جداسازی سیستدهاای فاوح از
یکدیگر (ک از دوران قدید حتی با سیستد دستی وجاود داشات و از باروز مفاسادی کا
شاهدش هستید جلوگیری کردد است) ها اینها تحت عنوان آزادسازی بانظور جلوگیری
از رانت و فساد انجام شدد ک بر عکس بزرگترین مفاسد را رقد زدد کا عاالود بار اتاال
عظید میلیاردها دالر ناشی از تخصیص نامناسب منابع ارزی کشور ،ب تولید ،سرمای گذاری
و اقتصاد ملی لطاات فراوانی وارد کردد است اینها در حوزد امور اجرائی اسات بناابراین در
مبارزد و ریش کنی فساد پیشگیری و ماابل هر دو اروری است.

سئوال :نظر شاا در بارد تشکی یک ستاد مستا برای مبارزد با فساد چیست؟
جواب  :نهادهای موجود نظارتی بایستی بارورتر و کارآمدتر شوند و افراد صاالح و خبارد و
آموزش دیدد در آن گزینش و جذب شوند و آموزش ببینند .قود محترم قضاائی نیاز بایاد
دورد آموزشی جدیای بخصو

در زمین مسائ پولی ،مالی و بانکی و نیز تجارت خاارجی

برای قضات و اابطین و ناایندگان دادستانها بگذارد افراد خبردای نیز دارید ک بتوانند این
وظای

را انجام دهند .ایجاد شعب خا

اقتصادی دادگاهها برای رسایدگی با موااوعات

تخصصی امری اجتنابناپذیر است تا فرایند رسیدگی دقیق ماؤثر و اعتااادآفرین باشاد.
هاچنین سازمان بازرسی ک کشور میتواند در راستای وظای اش با درجا بااالتری از
کارآمدی و کارکرد مؤثر دست یابد.
نکت مهد اینک در تجرب کرد جنوبی ،هنگ کنگ و پاردای دیگر از کشورها ک درجات
باالئی از فساد رنج میبردند با ایجاد نهاد مستا مبارزد با فساد بهترین رتب هاا را از نظار
کاهش فساد و سالمت اقتصادی نصیب خود کردند .بنظرم ایجاد نهااد مساتا مباارزد باا
فساد نظیر کشورهائی ک برشاردم زیرنظر باالترین ماام کشور و در ساختار سیستد ما زیر
نظر ماام معظد رهبری میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد البتا ایان نهااد ماوارد پرونادد
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مسئوالن رددهای باال و میانی و یا فسادهای پیچیدد و سازمان یافت را ب قود قضائی ارجاع
میدهد تا در دادگاههای خا

رسیدگی شود.

سئوال :اگر بصواهیم عصوفری از وضریت ااد در کشهورهای مصتلهف داشهته باشهیم برا.هاس چهه
شاخ هائی میعواا ارزفابی رمود؟
برای تعری

فساد معیارهای مختلفی بیان شدد است .شاخصهایی معرفی شادد اسات کا

چند ناون آن را اکر می کند - :شاخص پنهان کاری مالی )(FSI
 شاخص درک یا تصور از فساد ) -(CPIشاخص رشود دهنادگان ) -(BPIشااخص نسابترشااود ) -(Bribe Ratioشاااخص گاازارش رقاباات جهااانی) - (GCRشاااخص حکاراناای
(پاسخگویی ،ثبات ،کارآمدی ،ماررات ،قانون ،کنترل فساد)
شاخص FSIمربوط ب سنجش مخفی کاری مالی می باشد و کشورهای جهان را بار اسااس
برخی مالک های مالی رتب بندی می کند ،مالک هایی از جالا ثبات مالکیات ،شافافیت
حاوقی ،یکپارچگی مالیات و ماررات مالی ،استانداردهای بین الاللی و مالی.
مخفی کاری مالی و فساد سیستای ب معنای فسادی است ک زمین های بروز آن بصاورت
حساب شدد توسط حکومت یک کشور فراهد شدد باشد؛ ماثالً ایجااد زمینا بارای فارار
مالیاتی و مواردی از این دست...
اخیراً گرود «تکس جاستیس نتورک» بر اساس مالک های فوح اقدام ب سانجش کشاورها
کردد ک در این گزارش نارد پنهان کاری حکومتها مشخص شدد است .طبق این گازارش،
سوئیس فاسدترین کشور جهان معرفی شدد چرا ک با وااع قاوانین خاا

در کشاورش،

شفافیت مالی را کامال محدود کردد و ب هاین دلی پناهگاد بایاری از متصلیاا مهالی ج هاری
شده که پول های خود را به افن کشور منتقا میکنن د عها یرقابها رصهد باشهد و د.هت ر هاد ههای
حکومتی کشورشاا به ا رر.در
در افن رعبه بندی مرفکا و جزافر کیمن (برفتاریها بهه عرعیهص در رعبهه ههای دوم و .هوم قهرار
گر ته اردر
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و شههافد برافتههاا جالههص باشههد کههه بداریههد در افههن لیاههت کههه رههام  112کشههور ا.ههد ج ههاا
مرر ی شده ،رامی از جم وری ا.المی افراا وجود ردارد!
طبق گزارش دفگری به رقا از روزرامه افندفپندرت ارگلاتاا ،مقر  91درصد از صهاحباا .هرمافه
لندا ،خارج از کشور ارگلاتاا ا.ت و بر افن ا.اس اعالم شده ارگلاهتاا ا.هدعرفن کشهور ج هاا از
رظر پن اا کاری و ااد .یاتمی می باشدر
این ب آن معنا نیست ک در ایران فساد اقتصادی وجود ندارد ،بلک بدان معناست کا
قوانین واع شدد در ایران چندان زمین را برای بروز فساد مهیا نای کند و حاکایت بطاور
سازماندهی شدد فساد مالی ندارد .ااناً تعری

فساد در قوانین کشورهای مختل

متفاوت

است و اگر ماررات ناظر بر غیرقانونی بودن رانت و امتیازات وی د واع نشاود آن وقات در
آن کشور نایتوان رانت و امضاهای طالئی نام فساد را گذاشت زیرا بطور معاول فساد صرفاً
عبور از قانون است.
در حالی امروز ایران در این جایگاد قرار گرفتا کا قبا از انااالب ،از ایان جهات
واعیت کامال متفاوت باود و های ماوردی از برخاورد حکومات باا مفسادان اقتصاادی
مشاهدد نشدد باود و هاچناین بزرگتارین اخاتالس تااری ایاران در آن دوران توساط
حکومت اتفاح افتاد.
ب گزارش روزنام فایننشال تایاز (قدیای ترین و پرنفوا تارین روزناما اقتصاادی و
سیاسی جهان)  ،در بزرگترین دزدی تاری ایران ،مبلغ  35میلیارد دالر ( 525هزار میلیارد
تومان) از ایران خارج شد این مبلغ در سال  1357توسط شخص محادراا پهلوی از ایاران
خارج شد .در خاطرات علد وزیر دربار شاهنشاهی آمدد است ک دو باار پرونادد بازرسای
رشود عظید خریدهای ششصد میلیون دالری نیروی دریائی را پیش شاد بردم اعتناا نکارد
بار سوم بردم ترشروئی کرد فهایدم ک خودش درگیر است.
شاخص درک یا تصور از فساد ):Corruption Perception Index (CPI
این شاخص یکی از شاخص های رایج و پذیرفت شدد در مطالعات و پ وهش های فساد
مالی بودد و جامعیت باالیی دارد .این شاخص ،هاان طور ک از عناوان آن مشاخص اسات
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صرفاً بر اهنیت و تصور افراد از فساد مبتنی است و این اهنیت ها و تصورات می تواناد باا
واقعیات مربوط ب فساد و خود فساد تفاوت داشت باشاد و مبتنای بار نظرسانجی اسات.
براساس این شاخص در سال  ،2416داناارک ،نیوزلند و فنالند در رتب هاای اول تاا ساوم
جهان براساس شاخص ادراک فساد قرار گرفت اند .نارد این  3کشور ب ترتیب  94 ،94و 89
اعالم شدد است و کشورهای سومالی ،سودان جنوبی و کرد شاالی بیشاترین ادراک فسااد
اداری و اقتصادی را در میان کشور جهان ب خود اختصا

دادد و در پائین این جدول قارار

دارند .رتب ایران ب لحاظ شاخص ادراک فساد در میان  176کشور جهاان رتبا  131را باا
نارد  29اخذ ناودد است.
درباره مبارزه با ااد ریز الزم ا.ت به عجربه برخهورد جهدی بها زمینهه ههای اهاد و مبهارزه بها
مجرمین به کشورهافی چوا چین اشاره کنمر بطور مثال در افهن کشهور .هوء ا.هتیاده و اخهتالس و
عحوفا ردادا هدفه که هنگام مامورفت به کارگزاراا داده می شود ،گهر تن رشهوه عها . 11هال و در
شرافط حاد اعدام هم می شود حتی پیشن اد دهنده رشوه . 3ال حبس داردر
در کره جنوبی طبق قاروا ضد ااد کمیایوری وفژه مبهارزه بها اهاد عشهکیا شهده کهه الزامهاً
اعضای ا از دولت ریاتند و حتی خودشاا مشمول مجازات ریز می شوردر

سئوال :آقای دکتر اگر بخواهید یک جاعبندی داشت باشید اظهارات برخی از کارشناساان
دربارد سیستای بودن فساد می تواند قاب استناد باشد؟
با عوجه به عرارفف علمی از ااد .یاتمی  Systemic Corruptionکهه در ابتهدای صهحبت
گیتم مؤلف های حیاتی آن راگیری ااد از صدر عا ذفا در کا .یاتم و حکومت در کشور ما بهه
هی وجه مصداق ردارد و امام و رهبری مصادفق بزرگ مبارزه با ااد بودرد فهک عحلیها محتهوافی از
.صناا افن بزرگاا رشاره عزم را.خ و جدی راا در مبارزه با ااد چه در .طح ملی و چه در .هطح
بینالمللی دارد و حکومت به برکت کارگزاراا صالح رظام که بزرگترفن .رمافههای ملی ما هاهتند بها
افن همه مشکالت و محدودفتهای دشمناا ،خود را اداره کهرده و اذعهاا و اعتهراف دشهمناا رمورهه
برجاته از مردم.االری را به منصه ظ ور ر.اردردر مؤلف حیاتی دیگر قوارین و مقهررات ا.هت کهه
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عموماً اادخیز و عشوفق به ااد ردارد ولی ریازی بهه شهیا یت بیشهتر و .هاده.هازی قهوارین (و رهه
مقرراتزدائی که خود اادزا ا.ت و اصال برخی مقررات دارفمر مؤلف حیاتی سوم وجود فسااد
سیستای عدم ماابل با فساد است ک برخورد قاطع و ریش ای قود قضاائی در مباارزد باا
فساد و شفا سازی در امر کاشناسیهای رسای ،امور وکالت ،دفترخان ها و تصفی قضاات
فاسد اتفاقاً مبین درج باالئی از عزم و ارادد و هوشاندی سیستد قضائی ماابل بیرحاان
با فساد است.
مؤلف حیاتی چهارم اعیاقاً در افراا جامره ره عن ا ااد را هنجاری و یرقابا اجتناب رمیدارهد
بلکه مردم به ااد به عنواا امری زشت و یرقابا پذفرش رگاه کرده و با صدای ر.ها در مطبوعهات و
ر.ارهها و دارشگاه ا و مااجد و کوچه و بازار ررا رقد میکنندر
در مورد مؤلف حیاتی آخر ریز ااد به ههی وجهه راگیهر و ذاعهی .یاهتم رشهده ا.هت و در
نتیج با مطالع ای ک ب هاراد جاعی از اندیشاندان انجام دادم فساد ب هی وج در ایران
سیستای نایباشد.
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